
 
 
 

Body s rolákem  
Rolák je opět trendy! Body s vysokým rolákem, které zplošťuje bříško a 
tvaruje hýždě. Z příjemného materiálu s dlouhými rukávy a zapínáním na 
háček. 
Materiál: 98% viskóza, 2% elasten. 
Barva: krémová. 

 

Stálá cena: 699,00 Kč 

549,90 Kč 
8551-4 (S), 8547-2 (M), 8548-0 (L), 8549-8 (XL), 8550-6 (XXL) 

 
 
 

Šaty Flared 
Zvonové šaty v klasické a elegantní červené barvě se stylovými síťovanými 
částmi na sukni a rukávech. 
Materiál: 96% polyester, 4% elastan. 

S rukávy po lokty. 

 

 

Stálá cena: 1 199,00 Kč 

649,90 Kč 
8570-4 (S), 8568-8 (XL), 8569-6 (XXL) 
 

 

 
Triko s kapucí Active 
Pohodlné triko s bílými a tmavě modrými proužky, kapucí, šňůrkami a dírou 
na palce. Přikryje boky a hýždě. Velká kapsa na přední straně. Z lehkého a 
prodyšného materiálu. Velikost S. 
 
Materiál: polyester.  

 

Stálá cena: 899,00 Kč 

549,90 Kč 
8534-0 (S) 

 
 



 

Černé halenkové body  

Černé halenkové body s tvarující částí v oblasti břicha a hýždí. Díky 
výstřihu ve tvaru písmene V se skvěle hodí pro váš pracovní den. 
Materiál: 96% viskóza, 4% elastan. 

 

Stálá cena: 799,00 Kč 

549,90 Kč 
8541-5 (S), 8539-9 (M), 8542-3 (L), 8540-7 (XL) 
 

 
 
 

Černý overal 

Stylový černý overal s trendy výstřihem do V. Nastavitelný pásek pro 
zvýraznění pasu. ½ rukávy. Výstřih se zapínáním na háček. Černý overal je 
univerzální nezbytnost, která skvěle sedí každé postavě a dodá jí ženskost. 
Můžete ho nosit do práce s jemnými doplňky nebo na speciální událost 
s výraznými detaily. Materiál: 95% polyester, 5% elastan. 

Stálá cena: 999,00 Kč 

599,90 Kč 
8546-4 (S), 8543-1 (M), 8544-9 (L), 8545-6 (XL) 

 
 

Třpytivé legíny Rose Gold 

Oslnivé tvarující legíny s růžovozlatým třpytem. Elastické, s širokým pasem 
přizpůsobí se vaší postavě a opticky ji zeštíhlí. 
Materiál: nylon, metalická vlákna, elastan. 
Barva: černá s růžovozlatým třpytem. 

Stálá cena: 899,00 Kč 

389,90 Kč 
8560-5 (S), 8561-3 (M), 8562-1 (L), 8563-9 (XL) 
 

 
 

Pletený top s flitry  
Toužíte po dokonalém vzhledu? Zkuste opticky zeštíhlující střih! Černý top 
s flitry pro speciální příležitosti. S dlouhými rukávy. 
Materiál: 92% polyester, 8% elastan. 
Barva: černá. 

 

Stálá cena: 899,00 Kč 

549,90 Kč 
8555-5 (S), 8552-2 (M), 8553-0 (L), 8554-8 (XL) 



Bunda Splash Active 

Sportovní bunda pro všechny volnočasové aktivity! Z příjemného a 
hřejivého materiálu. S dlouhými rukávy, otvory na palce, delší zadní částí a 
zapínáním na zip. S reflexním lemováním pro vaši bezpečnost při 
sportování. Materiál: 75% polyester, 25% bavlna. Barva: tmavě modrá a 
růžová. 

Stálá cena: 999,00 Kč 

549,90 Kč 
8567-0 (6-8), 8564-7 (10-12), 8565-4 (14-16), 8566-2 (22-24) 

 
 

Kalhotové legíny z umělé kůže 
Černé kalhoty z módní koženkové látky. Matný materiál na zadní části. 
Opticky zeštíhlují postavu a skvěle doplní každou speciální stylizaci. 
Materiál: 81% polyester, 17% viskóza, 2% elastan. 
Barva: černá. 

Umělá kůže. 

 

Stálá cena: 1199,00 Kč 

449,90 Kč 
8559-7 (S), 8556-3 (M), 8557-1 (L), 8558-9 (XL) 

 
 

Legíny – balení 2 ks  
2 páry legín v sadě: černé - 3/4 délka, tmavě modré - délka po kotníky. 
Velmi pohodlné legíny, které tvarují vaši postavu. 
 
Materiál: 93% nylon, 7% elastan. 

 

 

Stálá cena: 899,00 Kč 

549,90 Kč 
8538-1 (8-10), 8535-7 (12-14), 8536-5 (16-18), 8537-3 (20-22) 

  
Kotníčkové boty Gianna 
Technologie Sole Sensation poskytuje úlevu pro chodidla a maximální 
pohodlí při nošení. Povrchová úprava Scotchgard™ Protector prodlouží 
hezký vzhled vašich bot a chrání obuv před deštěm. Materiál: polyester, 
guma, TPR. Výška podpatku: 6 cm.  
Barva: šedá. Protiskluzová podrážka.  

 
 
Stálá cena: 1399,00 Kč 

899,90 Kč 
8522-5 (36), 8523-3 (37), 8524-1 (39), 8525-8 (40)  



Přezůvky Bella 

Měkké a hřejivé přezůvky s roztomilou mašličkou a protiskluzovou 
podrážkou. Materiál: polyester. 

Univerzální velikost (37-40). 

Stálá cena: 399,00 Kč 

119,90 Kč 
8527-4 (šedá), 8528-2 (červená) 
 

 
Přezůvky Lounge 
Hřejivé přezůvky s protiskluzovou podrážkou ozdobené roztomilou 
mašličkou. 
Materiál: polyester. 
Barva: fialovomodrá. 

Univerzální velikost. 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

119,90 Kč 
8526-6 

 
 
 

Pletená baretka Jeslyn 
Materiál: 100% akryl. 
Průměr: 27-29 cm. 
Zahnutá část: 8 cm. 

 

 

Stálá cena: 399,00 Kč 

139,90 Kč 
8506-8 
 

 
 

Rukavice na dotykový displej  

Rukavice s funkcí pro ovládání dotykového displeje na 3 prstech. 
Materiál: akryl. Barva: šedá s knírem. 

 

Stálá cena: 199,00 Kč 

89,90 Kč 
8507-6  
 
 

 



Rukavice Love 
Hřejivé rukavice s roztomilým nápisem „Love“ na jedné straně a potiskem 
rtů na druhé.  
Materiál: akryl. 
Barva: černá. 
Rozměry: 20,5 x 9 cm. 

 
Stálá cena: 299,00 Kč 

89,90 Kč 
8514-2 
 

 
 

Šál Alyssa  
Šál jemný na dotek se šachovnicovým vzorem a třásněmi. 
Materiál: akryl. 
Rozměry: 140 x 140 cm + 10cm třásně. 

 

 

Stálá cena: 799,00 Kč 

359,90 Kč 
8512-6 
 

 
 

Šál Isabella 
Hřejivý a hebký šál nyní v tmavé, lahvově zelené barvě. Noste jako pelerínu 
nebo kolem krku jako šál! 
Materiál: akryl. 
Barva: zelená. 
Rozměry: 180 x 55 cm + 10cm třásně. 

 

Stálá cena: 799,00 Kč 

269,90 Kč 
 8516-7 

 
 
 

Šál Verity 

1 šál, mnoho způsobů nošení! Zapínání na knoflíky. 
2 otvory na ruce. 
Materiál: akryl. Barva: béžová. 
Rozměry: 70 x 200 cm. 

Stálá cena: 499,00 Kč 

299,90 Kč 
8510-0 
 

 



Nákrčník Dottie 
Nákrčník s bambulkami, který ladí s pletenou čepicí ze stejné kolekce. 
Materiál: 79% akryl, 13% polyester, 8% metalické vlákno. 
Barva: tmavě fialová s metalickými odlesky. 
Rozměry: 33,5 x 42 cm. 

 

 

Stálá cena: 799,00 Kč 

239,90 Kč 
8515-9 

 
 

Nákrčník s motivem peří  
Lehký nákrčník s romantickým motivem peří a ozdobnými detaily. 
Materiál: polyester. 
Barva: motiv peří s ozdobnými detaily. 
Rozměry: 84 x 69 cm. 

 

 

Stálá cena: 499,00 Kč 

149,90 Kč 
8511-8 
 

 
 

Peněženka Rana  

Peněženka s oblíbeným zapínáním na otáčecí sponu. V hořčicově žluté 
barvě. Uvnitř se nachází 3 vnitřní sekce, kapsička na zip, 4 přihrádky na 
karty a okénko na fotku. S praktickou kapsičkou na zadní straně. 

Materiál: PVC. Rozměry: 19,5 x 10 x 2,5 cm. 

Stálá cena: 599,00 Kč 

249,90 Kč 
8517-5 

 
 
 

Peněženka Melanie 
Praktická peněženka z kolekce Melanie s potiskem mapy. Zapínání na 
magnetický druk. Zapínací sekce na mince, 2 sekce na bankovky, okénko 
na fotografii, 4 přihrádky na karty. 
Materiál: PVC. 
Rozměry: 15,6 x 10 x 2,2 cm. 
Barva: světle růžová s béžovým potiskem mapy. 

Stálá cena: 399,00 Kč 

179,90 Kč 
8513-4 



Klíčenka se světlem Heart  
Roztomilá koženková klíčenka ve tvaru srdce se zabudovanou baterkou. 
Materiál: PU. 
Barva: černá. 
Rozměry: 15,5 x 6,5 x 1 cm.  

 

Stálá cena: 199,00 Kč 

49,90 Kč 
8521-7 
 

 
 

Příčesek ve tvaru culíku 

Příčesek s extra sekcí vlasů, díky které můžete vytvořit nádherné účesy. Na 
výběr ve 3 univerzálních barvách. Použití: 1. Připevněte příčesek k vlasům. 
2. Vytvořte culík. 3. Obtočte pruh vlasů kolem culíku. Materiál: polyester. 
Délka: 55 cm. Barva: blond, hnědá a tmavě hnědá. 

Stálá cena: 499,00 Kč 

199,90 Kč 
8519-1 (hnědá), 8518-3 (tmavě hnědá), 8520-9 (blond)  
 

 
 

Culík se skřipcem 

Culík z umělých vlasů s plastovým skřipcem pro uchycení. Dostupné v 
hnědé verzi. Délka: 36 cm. Skřipec: polypropylen. 

 

Stálá cena: 499,00 Kč 

179,90 Kč 
8505-0 
 

 
 

Příčesek do vlasů ve stylu Ombré 

Odolné vůči teplotě do 210 °C. 
V nabídce v hnědé a tmavě hnědé barvě. 
Materiál: polyethylen. 
Délka: 60 cm. 

Stálá cena: 899,00 Kč 

359,90 Kč 
 8508-4 (hnědá), 8509-2 (tmavá hnědá) 
 

 
 



Náramek Claudia 

Jemný řetízkový náramek v růžově-zlaté barvě s přívěskem ve tvaru 
velkého kamínku. Růžově-zlaté šperky jsou zajímavou alternativou 
stříbrných nebo zlatě zbarvených šperků a dokonale oživí každý outfit.  
Délka náramku: 18,5 - 21 cm. Přívěsek: 1,1 cm. Všechny šperky AVON 
jsou hypoalergenní. 

Stálá cena: 199,00 Kč 

99,90 Kč 
8529-0 

 

 
Náramek Aisha 
Proplétaný náramek v námořnickém stylu s trendy přívěsky v tmavě modré 
barvě.  

Délka: 21,5 cm. 
Průměr: 17,5 cm. 
Délka největšího přívěsku: 1,2 cm. 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
8530-8 

 

 
Šperk na tělo Petra 

Trendy šperk ve 2 barevných tónech. Nasaďte si ho jako klasický 
náhrdelník a poté prostrčte ruce otvory. Noste přes šaty nebo plavky. 
Délka náhrdelníku: 54-63 cm. Obvod kolem ramen: 111 cm. 
Dekorace: 6,5 x 5,5 cm. 

Stálá cena: 399,00 Kč 

169,90 Kč 

8531-6 
 

 
 

Dárková sada náušnic Dexie 
Sada 7 párů náušnic - na každý den jiný pár! 
V nabídce ve zlaté barvě. 
7 párů náušnic: 0,4-0,9 cm. 
 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
 
8532-4 



 

Dárková sada Briella 

3dílná dárková sada náhrdelníku, náramku a náušnic – kombinace 
klasických perel s moderními detaily. Náhrdelník: 42-51 cm. 
Přívěsek: 4 cm. Průměr náramku: 7,5 cm. Náušnice: 2.5 cm. Všechny 
šperky od Avonu jsou hypoalergenní. 

Stálá cena: 499,00 Kč 

149,90 Kč 
8533-2 

 
 
 
 
 
Podmínky 

Nabídka je platná v kampani 5/2018 a nebo do vyprodání zásob. 
Na výrobky se vztahuje sleva dle výše objednávky. Všechny uvedené ceny jsou platné v 
českých korunách (Kč) včetně DPH. Objednávka musí být v uvedeném termínu řádně 
odeslána ke zpracování a na kontě nesmí být žádné pohledávky po splatnosti, které by 
bránily jejímu vyřízení ve výše uvedeném termínu. V opačném případě nebude objednávka 
výrobků z této speciální nabídky akceptována. 


